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PROCES-VERBAL AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL 
ŞIMAND DIN DATA DE 30.12.2020 

 
 
  Încheiat azi, 30.12.2020, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local Şimand, convocată prin Dispoziţia Primarului nr.210/28.12.2020. 
  

ORDINE DE ZI: 
 
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A 
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 30.12.2020.  
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL 
ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 27.11.2020. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL 
ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 10.12.2020. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

4.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL 
ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 14.12.2020. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

5.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA NIVELURILOR 
IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2021. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
6.DIVERSE. 

INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
 
 
La şedinţă sunt prezenţi 12 consilieri din cei 13 în funcţie. Este absent d-nul consilier 
Barna Lionel. Participă la şedinţă doamna secretar general Brîndaş Lavinia și doamna 
Chiș Codruța, inspector birou financiar-contabil. 
Preşedinte de şedinţă este domnul Sodinca Iustin-Constantinescu.  
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA ORDINEI DE ZI A 
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 30.12.2020.  
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-nul preşedinte Sodinca supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea 
ordinei de zi a şedinţei extraordinare din data de 30.12.2020, acesta fiind aprobat cu 
12 voturi pentru (Andresi, Bodnariu, Bogdan, Capra, Cristea, Fruja, Lihor, 

Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Rus, Sodinca, Vatamanu) devenind 
astfel Hotărârea nr.23. 
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2.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL 
ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 27.11.2020. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-nul preşedinte Sodinca: Dacă vizavi de conţinutul procesului-verbal, aveţi 
sugestii care nu au fost consemnate în procesul-verbal şi pe care le-aţi exprimat data 
trecută. 
d-nul preşedinte Sodinca supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat 
cu 11 voturi pentru (Andresi, Bodnariu, Capra, Cristea, Fruja, Lihor, Petrița 
Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Rus, Sodinca, Vatamanu) și o abținere(Bogdan) 
devenind astfel Hotărârea nr.24. 
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL 
ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 10.12.2020. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-nul preşedinte Sodinca: Dacă vizavi de conţinutul procesului-verbal, aveţi 
sugestii care nu au fost consemnate în procesul-verbal şi pe care le-aţi exprimat data 
trecută. 
d-nul consilier Fruja:Am pus două întrebări domnului director Petcuț. Una vizavi de 
suma totală a proiectului pe fonduri europene și una dacă se va face contractul 
multianual iar acestea nu apar menționate în procesul-verbal. 
d-nul președinte Sodinca: d-na secretar vă rog să consemnați în procesul-verbal 
cele 2 întrebări. 
d-nul preşedinte Sodinca supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat 
cu 12 voturi pentru (Andresi, Bodnariu, Bogdan, Capra, Cristea, Fruja, Lihor, 

Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Rus, Sodinca, Vatamanu) devenind 

astfel Hotărârea nr.25. 
4.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL 

ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 14.12.2020. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-nul preşedinte Sodinca: Dacă vizavi de conţinutul procesului-verbal, aveţi 
sugestii care nu au fost consemnate în procesul-verbal şi pe care le-aţi exprimat data 
trecută. 
d-nul preşedinte Sodinca supune la vot proiectul de hotărâre, acesta fiind aprobat 
cu 11 voturi pentru (Andresi, Bogdan, Capra, Cristea, Fruja, Lihor, Petrița 
Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Rus, Sodinca, Vatamanu) și o abținere 
(Bodnariu), devenind astfel Hotărârea nr.26. 
5.PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA NIVELURILOR 
IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2021. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 
d-na Chiș: Propunerea noastră este de a merge la nivelul anului 2020 și să indexăm 
impozitele doar cu inflația care este stabilită prin lege. Dacă dumneavoastră aveți alte 
propuneri, le puteți face. În anexa la proiectul de hotărâre, sunt la unele impozite, în 
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care la mijloacele de transport, noi avem o majorare de 10% față de baza legală, la 
care  acuma va mai veni aplicat coeficientul de inflație de 3,8%. Ceea ce este în 
anexă nu este suma fixă. 
d-nul consilier Bogdan: La pagina 3 din proiectul de hotărâre, scrie așa: 
“Se stabileşte Taxa specială de salubrizare, datorată de persoanele juridice, care 
refuză încheierea contractelor de prestări servicii cu operatorul S.C. CONSULT SOC 
CENTRUM S.R.L., după cum urmează. Este trecut greșit. Nu dăm noi expres 
denumirea operatorului. 
d-na Chiș: La persoane juridice în anul 2020 nu am încasat nici un leu la taxa de 
salubrizare. Noi avem taxa specială pe persoane fizice. 
d-nul consilier Bogdan: în situația dată, mai trebuie să râmână în proiectul de 
hotărâre acest aspect?  
d-na Chiș: Nu. Poate fi scoasă. 
d-nul consilier Bogdan: Propun atunci să fie reformulată această prevedere fără a 
fi menționată denumirea operatorului. 
d-nul consilier Bogdan: Bănuiesc ca la suma de 6 lei /persoană s-a ajuns împărțind 
valoarea totală a facturii la numărul de persoane, aproximativ 3900. 
d-na Chiș: Noi nu avem 3900. Avem 2400. 
d-nul consilier Bogdan: Anul viitor va veni Curtea de Conturi. Parte din sumă a fost 
asigurată de la bugetul local, posibil pentru 1500 de persoane. Vor trebui recuperați 
banii prin dispoziție de primar, la fel cum s-a întâmplat și în anul 2019.  
d-na Chiș: Pe anul 2019 din taxa de salubrizare am recuperat 49.000 lei, dar încă 
mai sunt. 
d-na consilier Rus: Din păcate tot de la cei care au plătit o dată. Dacă se găsesc 
mijloace ca să-i ajutăm când avem interes pe cei care beneficiază de asistență socială, 
ar trebui să găsim mijloace să-i obligăm și să plătească. 
d-na Chiș: Nu pot fi constrânși. Nu avem temei legal pentru a le refuza de  exemplu 
dreptul la ajutor social, pe motiv că nu și-au plătit impozitul. 
d-na consilier Rus: Și eu de ce am fost atunci condiționată de plata impozitului, 
atunci când am solicitat un certificat fiscal? 
d-na Chiș: Aceștia nu au nevoie de certificate fiscale. 
d-nul consilier Bogdan: Dacă noi anul viitor când aprobăm bugetul, aprobăm strict 
suma care să acopere taxa de salubrizare pentru cei 2400 de persoane, ce se 
întâmplă? Fiindcă așa ar trebui să facem. 
d-nul președinte Sodinca: Va fi o problemă cu recuperatul banilor. 
d-na Chiș: Ce facem cu taxa de pază? Lumea este foarte nemulțumită, pentru că nu 
ar fi păzite terenurile. 
d-nul consilier Bodnariu: Este legală această taxă? 
d-na Chiș: Ar trebui să avem un regulament de aplicare al acesteia. 
d-nul președinte Sodinca: Trebuie făcut regulamentul. Dacă o eliminăm, nu o să 
mai aibă posibilitatea să încredințeze paza. 
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d-nul consilier Bodnariu: Până va fi nevoie de pază, nu se poate face regulamentul 
și rezolvată problema? 
d-na Chiș: Se poate. 
d-nul președinte Sodinca: Propun eliminarea taxei pentru paza terenurilor agricole 
și în momentul când avem un regulament să o aplicăm. 
d-nul consilier Bogdan: La pag. 16 din anexă, la art.475 alin.3, eu îmi aduc aminte 
că nu am avut 250 de lei pentru o suprafață mai mare de 500 mp. Eu știu că am avut 
4000 de lei, minimul prevăzut de lege. Propun minimul de 4000 de lei, așa cum este 
prevăzut în lege. 
d-na Chiș: Cei pe care îi avem nu depșesc 500 mp. 
d-nul consilier Bogdan: La pagina 19, art.486 alin.1) -  Taxa pentru depozitare de 
materiale  pe domeniul public. 39 lei/mp/zi este o sumă exagerată. Cât prevede Codul 
fiscal? Dacă în codul fiscal este prevăzută această suma, să rămână așa. Dacă nu, să 
fie trecută o sumă minimă.  
d-na Chiș: Dacă nu este trecută o sumă minimă în Codul fiscal, ce valoare propuneți? 
d-nul consilier Bodnariu:1 leu/mp/zi.  
d-nul preşedinte Sodinca supune la vot proiectul de hotărâre, cu propunerile 
formulate, acesta fiind aprobat cu 12 voturi pentru (Andresi, Bodnariu, Bogdan, 
Capra, Cristea, Fruja, Lihor, Petrița Ana Maria, Petrița Ștefănuț, Rus, 
Sodinca, Vatamanu) devenind astfel Hotărârea nr.27. 
6.DIVERSE. 
INIŢIATOR, PRIMAR DEMA FLORIN-LIVIU 

d-nul consilier Bogdan: Vizavi de discuțiile legate de școală, vreau să vă spun că au 
fost cheltuiți toți banii, au fost efectuate toate achizțiile, au mai rămas 575 lei din tot 
ceea ce a fost alocat. Au fost cumpărate 14 table interactive.A fost făcut inclusiv 
proiectul pentru 211 tablete, 175 au fost primite de la ISJ. Cu cele 211 este acoperit 
necesarul de la ciclul Primar și Gimnazial.  
d-nul consilier Bodnariu: Conform Regulamentului de gospodărire comunală, pot fi 
aplicate amenzi. Ați văzut cum sunt șanțurile. Înainte de a fi aplicate amenzi, propun 
să le curățăm și să fie puse table la ieșirile din localitate, așa cum sunt la Socodor, de 
exemplu.  
d-nul consilier Cristea: Ar trebui făcut un sistem de supraveghere cu camere video. 
 
     Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, preşedintele de şedinţă încheie 
lucrările şedinţei extraordinare din data de 30.12.2020, drept pentru care am 
încheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
               Preşedinte de şedinţă,               Avizat de legalitate, 
   Sodinca Iustin-Constantinescu                 Secretar general  
                 Brîndaş Lavinia 
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